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Erhvervskontaktudvalgets årsberetning 2021 

2021 blev igen præget af COVID-19 epidemien. Året blev startet med nedlukning og stigende 

arbejdsløshed i kommunen. Men samtidig kunne virksomhederne i Erhvervskontaktudvalget 

allerede på årets første møde berette om gang i omsætningen. På sommerens møde var der 

yderligere tegn på øget omsætning, men også bump på vejen med stigende råvarepriser og 

begyndende mangel på arbejdskraft. På årets sidste møde i udvalget blev der meldt om udtalt 

mangel på arbejdskraft, gang i salget og en stigende fokus på grøn omstilling. Tendenser der 

bakkes op af statistikken. For ved årets udgang var ledigheden i Hvidovre på rekordlave 2,5%. 

”Erhvervskontaktudvalget i 2021 har været et lidt utraditionelt år i skyggen af Covid-19, hvor året 

startede med et virtuelt møde på Teams. Mange virksomheder har også været berørt af 

pandemien. Nogen har været trængt og andre har oplevet fremgang og travlhed. 

Beskæftigelsessituationen, uddannelse, trafik, Avedøre Holme/Holmene og grøn omstilling har 

været nogle af omdrejningspunkterne som året har budt på. Tak til alle for deltagelsen i 2021” 

- Flemming Tvernø, formand for Erhvervskontaktudvalget i 2021 og direktør for EL-Strøm Aps 

I løbet af 2021 har Erhvervskontaktudvalget haft en række fokuspunkter: 

- Erhvervs- og Vækststrategien 2020-23 har fået en ny handleplan: Året startede med at 

Erhvervskontaktudvalget behandlede den nye handleplan til Erhvervs- og Vækststrategien. 

Udvalget har flere mærkesager i strategien, som har betydning for rammerne for de lokale 

virksomheder. I 2021 har mærkesager for Erhvervskontaktudvalget blandt andet været: 

o Behandlingen af erhvervsbyggesager: Erhvervskontaktudvalget har haft fokus på 

kommunens sagsbehandlingstider. I 2021 har kommunens Center for Plan og Miljø 

gjort en aktiv indsat for at nedbringe sagsbehandlingstiden for industri og erhverv. 

Industri og lagerbygninger har nu en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 40 dage 

og ligger derved markant under KLs servicemål. For erhvervsetagebyggeri er 

ventetiden også nedsat markant fra 333 dage i 2020 til 109 dage i 2021, men her 

ligger sagsbehandlingstiden stadig over KLs mål. 

o Skole/erhvervssamarbejde og samarbejde om ledige borgere: Kommunen har ansat 

en erhvervsplaymaker (per 1. marts 2022), til at koordinere samarbejdet mellem 

virksomheder og skoler. Det er en udløber af erhvervskontaktudvalgets ad hoc- 

gruppes arbejde med at styrke samarbejdet mellem skole og virksomheder. I 2021 

blev messen Mød en virksomhed genstartet og mere end 20 virksomheder stillede 

op og fortalte de unge om deres fag og virksomheden. 

o Mobilitet og infrastruktur: Kommunen arbejder målrettet for en udvidelse af 

Amagermotorvejen og anstrengelserne har båret frugt. I Regeringens 

infrastrukturudspil, der blev offentliggjort i marts 2021, er en udvidelse af 

Amagermotorvejen kommet med. Og det er en ny hurtigbus (BRT-forbindelsen) fra 

Gladsaxe til Avedøre Holme også. 

o Udvikling og forskønnelse af Avedøre Holme: En stor del af Hvidovres erhvervsliv er 

centreret omkring Avedøre Holme. Derfor holder Erhvervskontaktudvalget løbende 

øje med udviklingen af Avedøre Holme. I 2021 er udviklingsprojektet BID Avedøre 

Holme for alvor kommet i gang. Der er bl.a. blevet opmalet en cykelbane på 
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Hammerholmen, initieret et pilotprojekt om biodiversitet med arealer til vilde 

blomster og frugttræer, implementeret en hjemmesideplatform til dialog mellem 

parterne i samarbejdet samt initieret tættere samarbejde mellem TEC’s 

uddannelseskonsulenter og virksomhederne. 

 
- Nye vedtægter – større rolle til erhvervslivet. I 2021 blev Erhvervskontaktudvalgets 

vedtægter opdateret. Det betyder blandt andet, at der fra 2022 er flere virksomheder 

repræsenteret i erhvervskontaktudvalget. Samtidig er der blevet strammet op på 

medlemmernes tilknytning til Hvidovre således at de nu skal arbejde, bo eller drive 

virksomhed i Hvidovre. 

 
- Erhvervsprisen er blevet grønnere: I 2021 har Erhvervskontaktudvalget indført en ny 

dimension i Hvidovres erhvervspris Årets Nytårsraket. Så nu er virksomhedernes arbejde 

med bæredygtighed, klimaudfordringer eller grøn omstilling også et tildelingskriterium. Det 

bobler med spændende virksomheder i Hvidovre og med hele 12 indstillede lokale 

virksomheder er konkurrencen om at vinde årets erhvervspris Nytårsraketten 2022 hård. 

Uddeling af erhvervsprisen er udskudt til april 2022. Se de indstillede her. 
 

- Evaluering – deltagelse i Erhvervskontaktudvalget giver indsigt og indflydelse: I 

slutningen af 2021 evaluerede medlemmerne udvalgets arbejde. Tilbagemeldingen var at 

deltagelse i udvalget giver meget ny viden om hvad kommunen har af tiltag på 

erhvervsområdet og mulighed for at være med til at forbedre den arbejds-, erhvervs- og 

uddannelsesmæssige udvikling Hvidovre. Men der er også rum for forbedringer.Der har 

været ønske om at kommunen bliver bedre til kommunen bliver bedre til at inddrage 

udvalget i forhold der er udfordrende og af at nogle virksomheder ikke har prioriteret 

møderne. Anbefalingerne og læringerne vil blive taget med til det nye 

Erhvervskontaktudvalg. 
 
 
 
 

https://www.hvidovre.dk/erhverv/radgivning-og-erhvervsudvikling/arrangementer/nytarskur-og-erhvervsprisen/
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Erhvervsmæssige højdepunkter i 2021 
 

 

 

 

 

Første skridt mod projekteringslov for 

Holmene: Regeringen støtter det videre 

arbejde med de ni grønne erhvervsøer 

Holmene, bekræftede to ministre under 

besøg på Avedøre Holme den 25. juni, 2021. 

Mød en virksomhed vendte tilbage: Efter 

et år med Corona-aflysning vendte messen 

Mød en virksomhed tilbage. 22 lokale 

virksomheder og 650 af Hvidovres unge var 

med. 

Erhvervsklimaet i Hvidovre forbedret: DI´s 

erhvervsklimamåling 2021 viste at 

erhvervsklimaet i Hvidovre er blevet 

forbedret. I 2020 var vi nummer 60, mens 

kommunen i 2021 er rykket frem til nr. 43. 

Ny Kommuneplan. 21. december blev den 

nye kommuneplan for Hvidovre vedtaget. 

Planen sætter bla. rammerne for 

kommunens erhvervsudvikling. 

Virksomhedsbesøg på lokale 

virksomheder: Borgmester og 

kommunaldirektør har i 2021 været på ni 

virksomhedsbesøg: Lakrids by Bülow, 

Canopy Lab, Allan Ploug A/S, Lindab A/S, 

Badmodul, Fonden for Teknologirådet, 

Intermail, Interroll-Joki A/S og Hvidovre 

Vinhus. 
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Bilag 1: Fakta Hvidovre Erhvervskontaktudvalg i 2021 

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er kommunalbestyrelsens og det lokale erhvervslivs 

samarbejdsforum. Udvalgets formål er at arbejde aktivt for at styrke den beskæftigelses-, erhvervs- 

og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre. 

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er med til at sætte mål for og har fokus på opfølgning af 

kommunens erhvervspolitik. Den erhvervspolitiske indsats og aktuelle handleplan drøftes på 

udvalgets møder. 

Udvalget indstiller og stemmer på kandidater til årets erhvervspris nytårsraketten. Nytårsraketten 

uddeles ved kommunalbestyrelsens nytårskur. Udvalget er et vigtigt forum for samarbejdet mellem 

kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv, og udvalgets medlemmer bidrager til at kvalificere 

kommunens erhvervsfremmeinitiativer gennem dialog, videndeling og engagement. Læs mere om 

Erhvervskontaktudvalget her: https://www.hvidovre.dk/erhverv/radgivning-og- 

erhvervsudvikling/strategi-og-samarbejde/hvidovre-erhvervskontaktudvalg/ 

I udvalget deltog i 2021 tre medlemmer fra Hvidovre Kommunalbestyrelse: 

- Helle M. Adelborg, Borgmester 

- Charlotte Munch, kommunalbestyrelsesmedlem i Bygge- og Planudvalget og 

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 

- Niels Ulsing, kommunalbestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 

og Kultur- og Fritidsudvalget. 

Fra erhvervsorganisationerne deltog i 2021 seks medlemmer: 

- Flemming Tvernø, direktør for El-Strøm ApS, repræsentant for Tekniq (formand) 

- Kim Larsen, direktør for Broste Copenhagen A/S, repræsentant for Dansk Erhverv. 

- Jørgen Morsing, drifts- og administrationschef i Industri- og Grundejerforeningen Avedøre 

Holme 

- Niels Holm, logistikdirektør i Lantmännen Schulstad, repræsentant for Industri- og 

Grundejerforeningen Avedøre Holme 

- Henrik Dam Larsen, direktør for DB Schenker A/S, repræsentant for DI (Dansk Transport). 

- Jørgen Damkiær, Egerbyg A/S, repræsentant for DI-Byg 

Fra arbejdsmarkedsorganisationerne deltog tre medlemmer, som repræsenterer 

FH-Hovedstaden: 

- Bo Kjærulf, formand i EFK 

- Henrik W. Olsen, souschef i Dansk Metals Organisationssekretariat 

- John Swartzbach, formand i Dansk Metals afd. Tele Øst. 

Fra erhvervsuddannelserne deltog: 

- Per Nørregaard, uddannelseschef TEC Hvidovre 

Fra Hvidovre Kommune deltog: 

- Nich Bendtsen, kommunaldirektør 

- Torben Tang, centerchef for Beskæftigelse og Borgerservice 

- Hanne Fjorbak Rasmussen, centerchef for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv 

- Kaspar Nielsen, erhvervskonsulent, sekretær for Erhvervskontaktudvalget 

https://www.hvidovre.dk/erhverv/radgivning-og-erhvervsudvikling/strategi-og-samarbejde/hvidovre-erhvervskontaktudvalg/
https://www.hvidovre.dk/erhverv/radgivning-og-erhvervsudvikling/strategi-og-samarbejde/hvidovre-erhvervskontaktudvalg/
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Bilag 2: Fakta om erhvervslivet i Hvidovre 

Ledigheden i Hvidovre er rekordlav 

I 2020 oplevede Hvidovre Kommune en stigning i ledigheden på grund af coronaudfordringerne. 

Men i 2021 er tendensen vendt og ledigheden i Hvidovre er nu på rekordlave 2,5%. Det er på 

niveau med landsgennemsnittet, men bedre end de Vestegnskommuner man normalt 

sammenligner Hvidovre med. 

Ledigheden i Hvidovre 
 

Årstal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% af arbejdsstyrken 3,9 3,9 3,5 3,4 4,6 2,5 

Kilde: statistikbanken.dk (AULP01) 

 

Antal beskæftigede i Hvidovre 
 

Årstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal 28.265 29.485 28.986 29.801 30.474 31.278 

Kilde: statistikbanken.dk (RAS301) 

 

Registrerede CVR-numre 
 

Årstal primo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 5.434 5.775 5.929 6.036 6.073 6409 6590 

Kilde: Egen analyse baseret på data fra Bisnode 

 

Der er flest nye indenfor videnservice (fx konsulenter, markedsføring, kommunikation, rådgivning), 

transport (særligt taxaselskaber) og handel (fx webshops). Derudover er der en del 

holdingselskaber. 

Nystartede virksomheder i 2021 
 

Årstal 2017 2018 2019 2020 2021 

Enkeltmandsfirma 211 339 199 204 277 

Iværksætterselskab* 167 195 64 1 0 

APS 181 150 214 281 323 

A/S 17 16 13 12 15 

Anden selskabsform 139 144 202 224 191 

Antal nystartede i alt. 715 844 692 722 806 

Kilde: Egen analyse baseret på data fra Bisnode 
*Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) i 2019. 
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ErhvervsNyt: Der blev udsendt otte udgaver af 

Erhvervsnyt i 2021. Erhvervsnyt sendes primært til 

virksomheder i Hvidovre og deres ansatte, men også 

virksomheder og organisationer uden for Hvidovre er på 

listen over modtagere. Nyhedsbrevet sendes også til 

lokale medier. Den sidste udgave i 2021 blev sendt til i alt 

2923 modtagere – heraf åbnede 1.131 nyhedsbrevet. Det 

svarer til en åbningsrate på 41,35%. Generelt ligger 

åbningsraten for Erhvervsnyt lidt højere end for lignende nyhedsbreve. 35,5% for ErhvervsNyt mod 

en gennemsnitlig åbningsrate på 21%. 


